
SZAKMAI TARTALOM:
Főbb tantárgyak:  idegen nyelv / vállalkozások működtetése / kereskedelmi 
ismeretek / üzlet működtetése / Pénztárgépkezelés / termékismeret és -forgal-
mazás
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az eladó a kereskedelmi 
vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk 
raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, 
eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Köz-
reműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- segíteni az árubeszerzést
- átvenni az árut
- készletezési, raktározási feladatokat végezni
- értékesítési tevékenységet végezni
- ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokat
Szükséges kompetenciák: tiszta, érthető beszéd / jó memória / biztos 
mértékváltás / betartja az alapvető viselkedési normákat

KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK KÖRNYÉKÜNKÖN:
Városunk és a környező települések jelentős bolthálózattal rendelkező régiót 
alkotnak, ahol helyet kapnak a kis- és nagykereskedelmi egységek egyaránt. Ezek 
jelentős foglalkoztatást biztosítanak a környék eladó és kereskedő szakemberei 
számára. A betölthető munkakörök szinte mindegyike megtalálható a választékban. 
Az eladó szakmára ráépülő boltvezető képesítés akár vezetői beosztás ellátására 
vagy saját üzlet nyitására is feljogosít. 

BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK:
: élelmiszer- és vegyiáru-eladó / gyógynövény eladó / zöldség-, gyümölcs eladó / 
ABC-eladó / áruházi eladó / eladó fűszerüzletben vagy szupermarketben / élelmiszer-
bolti eladó / műszakicikk eladó / híradástechnikai- és elektronikai cikk-eladó / vas-, 
műszaki-eladó / alkatrész-értékesítő-eladó / bútor- és lakástextil-eladó / vas-, műsza-
ki-, műanyag-, üvegárubolti eladó / könyvesbolti eladó / kultúrcikk eladó / konfekció-, 
méteráru- és lakástextil-eladó

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE: Kereskedelem

A SZAKMA AZONOSÍTÓ SZÁMA: 4 0416 13 02

KÉPZÉSI IDŐ:
3 év, illetve érettségi bizonyítvány vagy másodszakma esetén: 2 év

KÉPZÉSI HELYSZÍN:
9. évfolyamon ágazati alapozó képzés történik az iskolai kereskedelmi kabinetben, 
majd 10-11. évfolyamokon a tanuló és/vagy szülő által megkeresett külső gyakorlati 
képzőhelyen.

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK:
foglalkozás-egészségügyi alkalmassági igazolás és egészségügyi kiskönyv megléte

RÁÉPÜLŐ SZAKMÁK /A TOVÁBBTANULÁS LEHETŐSÉGEI:
kereskedő és webáruházi technikus 

Nagykun Baptista Oktatási Központ
Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye (OM: 201731)

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A
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* Honlap: http://illessy.baptistaoktatas.hu


